Szanowni Państwo,
W związku ze zwróceniem się przez Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: „ Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku XCIV Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. S. Maczka w Warszawie” Nr sprawy: 1/2017, poniżej przedstawiamy
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań:
1. „ Nawiązując do zapisu §1 ust. 4 i §3 ust. 9 ( Załącznik nr 5 do SIWZ ) proszę o określenie
ilości ( w sztukach ) i z jakich usług okołociepłowniczych ( z podaniem grupy oznaczeniowej )
będzie Zamawiający korzystał przez okres realizacji zamówienia. Bez ich wskazania nie jest
możliwe wyliczenie wartości oferty. Ponadto Zamawiający podtrzymując te zapisy powinien
dostosować „Formularz ofertowy” ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) w celu umożliwienia wyliczenia
wartości usług okołociepłowniczych, gdyż obecna tabela umożliwia jedynie wyliczenie
wartości szacunkowej za dostawę i dystrybucję energii cieplnej. Cennik w załączeniu”.
W zakres usług okołociepłowniczych o których mowa w §1 ust. 5 IPU wchodzą jedynie usługi
konieczne, niemożliwe do przewidzenia przez Zamawiającego, a których świadczenie ma na
celu usunięcie awarii lub innych zjawisk niepożądanych utrudniających lub uniemożlwiających
odbiór i użytkowanie przedmiotu umowy. Zamawiający nie jest więc w stanie określić takiego
zapotrzebowania.
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych
zmian.
2. „ W związku z zapisem §1 ust. 5 ( Załącznik nr 5 do SIWZ ) proszę o doprecyzowanie zapisu
§1 ust. 1. W obecnej wersji nie ma w nim wzmianki o „zleceniu”. W przypadku braku
akceptacji, proszę o wykreślenie zapisu i odpowiedź czy Zamawiający zaakceptuje druk
Zlecenia jako załącznik do umowy?
Zamawiający nie dostrzega potrzeby uzupełnienia §1 ust. 1 proponowanym zapisem. W §1
ust. 6 IPU Zamawiający jasno określa, iż Zlecenie dostawy i przesyłu energii cieplnej może
być dokonane na wzorze Wykonawcy.
3. W związku z zapisem §3 ust. 6 ( Załącznik nr 5 do SIWZ ), proszę o odpowiedź czy termin
„miesiąc kalendarzowy” może dotyczyć wyłącznie opat stałych? Zapis ten byłby kompatybilny
z zapisem §10 ust. 3 ( Załącznik nr 5 do SIWZ ). Dodatkowo wyjaśniamy, iż nie zawsze jest
możliwe dokonywanie odczytów ostatniego dnia miesiąca.”
Termin ten dotyczy wszystkich należności wynikających z faktur VAT. Miesięczny okres
rozliczeniowy nie stoi w sprzeczności z cyklicznością odczytu wskazań Układu PomiarowoRozliczeniowego. W zapisie §10 ust. 3 nie ma mowy o odczycie dokonywanym ostatniego
dnia miesiąca.
4. Proszę aby zmienić zapis §6 ust. f (( Załącznik nr 5 do SIWZ ), aby był niesprzeczny z OWU
wybranego Wykonawcy
Zamawiający nie wyraża zgody.
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